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Huppel De Pup 
wordt uitgegeven door de afdeling 
Groningen en Noord-Drenthe van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging en 
verschijnt 3 of 4 keer per jaar. 

Abonnementsgelden 
HuppelDePup wordt gratis toegestuurd aan 
de leden van de afdeling Groningen en 
Noord-Drenthe van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging. Overige leden 
van de N.G.V. kunnen zich abonneren 
middels een bijkomend of gezins
lidmaatschap van de afdeling Groningen en 
Noord-Drenthe. Hiertoe dient u zich te 
melden bij de landelijke ledenadministratie: 
NGV Postbus 976 1000 AZ Amsterdam. 
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de afdelings-secretaris. 
Andere belangstellenden kunnen een jaar
abonnement nemen op HuppelDePup door 
overmaking van f 15,00 op girorekening 
5563062 ten name van: N.G.V. afdeling 
Groningen en Noord-Drenthe te Den Ham 
onder vermelding van: Abonnement 
HuppelDePup. Losse nummers, voorzover 
voorradig, kosten f 6,00. Jaargang 1994 
kost f 15,00. Schrijvers van artikelen 
kunnen auteurs-exemplaren verkrijgen 
tegen een gereduceerd tarief, mits vooraf 
aangevraagd. 

Redactie HuppelDePup 
• J.W.H. van Campen te Roden (Drenthe) 
• H.J. E. Hartog te Groningen 
• C.M.W. Hessels te Noordhorn 
• M.J. IJzerman te Den Ham 
• E.F. van der Laan te Leens 
• A. Veldhuis te Veenwouden (Friesland) 
• B. Kranenborg (Hoogkerk/Amsterdam) 

Algemeen redactieadres 
C.M.W. Hessels, Prof. van Giffenweg 
10, 9804 RV Noordhorn 

Redactieadres voor genealogische 
stukken 
H.J.E. Hartog, Snelliusstraat 28, 
9727 JN Groningen 

Redactie-adres voor de 'vragen en 
antwoorden' rubriek 
M.J. IJzerman, Sietse Veldstraweg 27, 
9833 T A Den Ham 

Kopij voor HuppelDePup 
Kopij voor het volgende nummer van 
HuppelDePup dient uiterlijk half juli 1995 
aan één van de boven-genoemde adressen 
toegestuurd te zijn. 
Enige regels voor kopij: 
• Het spreekt vanzelf dat deze 

grotendeels betrekking dient te hebben 
op Groningen en Noord-Drenthe, 

• Bij voorkeur insturen op floppy (met een 
afdruk) of duidelijk geschreven/getypt, 

• Hoewel we uiteraard blij zijn met elke 
inzending, worden meerdere bijdragen 
van één inzender verspreid over diverse 
nummers van HuppelDePup. Dit om 
iedereen de kans te geven aan dit blad 
mee te werken, 

• Te lange artikelen kunnen door de 
redactie worden bewerkt/ingekort. 

Verantwoordelijkheden 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de stukken die zijn voorzien van 
een naam. De redactie behoudt zich het 
recht voor artikelen te weigeren, te 
redigeren, in te korten en enigszins aan te 
passen evt. in samenspraak met de 
schrijver van het artikel. Eerder en elders 
gepubliceerde artikelen worden niet 
geplaatst. Artikelen worden opgenomen in 
volgorde van ontvangst en/of belangrijk
heid, een en ander ter beoordeling van de 
redactie. 

Advertenties 
Indien u een advertentie wilt laten opnemen 
in de volgende HuppelDepup, wordt u 
uitgenodigd te informeren naar de zeer 
interessante advertentie-tarieven. De afd.
secretaris, C.M.W. Hessels tel.: 05940-
2205, zal u graag alle informatie 
verstrekken. 
Leden met niet-commerciële advertenties 
(bv.: te koop aangeboden) krijgen korting. 

Contactdienst 
De heer S.J. Smid, Dorpsstraat 9, 9462 PJ 
te Gasselte. 

Bij de voorplaat 
Gezicht op de wierde van Ezinge, 2e helft 
18e eeuw. 



Van de redactie 

In dit tweede nummer van 1995 treft u weer tal van 
interessante zaken aan, zoals Genealogie en Computers, 
Berend Botje en Jan Splinter, een aantal stamreeksen en 
uiteraard de vaste rubrieken. Daarnaast een redactioneel stuk 

-r 
om ingezonden kopij van de noodzakelijke spelregels te voorzien. 

Enkele punten uit de afdelings-jaarvergadering: 
• Het verheugt ons zeer u te kunnen melden dat ons bestuurslid de heer F. 

Renssen onlangs de zilveren NGV speld uitgereikt heeft gekregen voor zijn 
inzet en verdiensten (zie het stukje hieronder). 

• Redactielid M. IJzerman is afgevaardigde geworden voor onze afdeling en 
volgt hiermee ir. A. Daae op. 

• Op de algemene vergadering is geopperd, dat het verenigingscentrum te 
Naarden mogelijk gaat verhuizen. 

• Later dit jaar wordt er een excursie georganiseerd, waarschijnlijk in 
samenwerking met andere afdeling(en) om voldoende deelnemers te vinden. 

Tot zover de nieuwtjes van dit moment. Rest ons u te verzoeken uw 
onderzoeksresultaten in de vorm van vooral kwartierstaten, maar ook 
genealogieën en stamreeksen te blijven sturen. 
Natuurlijk zijn ook artikelen van meer algemene aard over een 
genealogisch/historisch onderwerp immer welkom. 

Veel leesplezier! 
De redactie 

Zilveren NGV speld 

Ons bestuurslid de heer Frans Renssen heeft op zaterdag 17 december 1994, 
op een feestelijke bijeenkomst van de NGV ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan, uit handen van de heer R.F. Vulsma de zilveren NGV-speld uitgereikt 
gekregen. Hij kreeg deze onderscheiding o.a. voor het instellen van de 
Genealogische Dag en het opzetten van de buitenlandse activiteiten. 
De redactie van HuppelDePup feliciteert hierbij de heer Renssen van harte met 
dit feit. 

De beste, niet gekozen naam. 

In de bestuursvergadering van 16 januari j.l. is er uit de vele inzendingen voor 
een eventuele nieuwe naam voor ons afdelingsblad de beste gekozen. Hoewel 
we deze dus zoals afgesproken niet gaan gebruiken, vonden we toch dat uw 
meedenkwerk moest worden beloond. Men koos voor de naam 't Schienvat 
van de heer E.B. Krijthe, die hiervoor een boekenbon heeft ontvangen. 



Genealogisch voorstellen 
door J. van Campen 

Henk L. Tros, lidnummer 121865. 

Hij is 69 jaar, gehuwd, woonachtig te Groningen en heeft drie 
kinderen. 
Sinds 1993 bezig met genealogisch onderzoek (kwartierstaat m.b.v. 
computer) naar de familie Tros uit Groningen (Uithuizen) en Noord-Holland 
(Hoorn, Purmerend). 
Hij is gepensioneerd meubelmaker/installateur. 
Hobby's: schilderen (olieverf), kalligrafie, fietsen, vissen. 

Coenraad (Coen) Kleiverda, lidnummer 119987. 

Hij is 76 jaar, gehuwd, woonachtig te Groningen en heeft twee kinderen. 
Doet sinds 1985 onderzoek naar de familie Kleiverda, die in zes 
spellingvarianten voorkomt, zoals Kleiberda, Kleiwwerda. Familienaam gaat 
terug tot 15.5.1397: huisterp in buurtschap Klelwerd onder Dorkwerd. Oudste 
beklemde meier Menolt toe Cleywwert (1485). Hij zal zijn 
onderzoeksresultaten in 1997 publiceren. 
Hij is gepensioneerd secretaris Reclasseringsraad te Groningen. 
Hobby's: computergenealogie, reizen en lezen. 

Siegfried J. Smid, lidnummer 113908. 

Hij is 61 jaar, gehuwd, woonachtig te Gasselte en heeft drie kinderen. 
Vanaf 1970 bezig met genealogie (stamreeks) Smid. In 1811 nam de kastelein 
en smid te Noordbroek de familienaam Smid aan. Daarvoor patroniemen tot 
1670. Andere namen: Beer (Jemingen, Midwolde, Oude Pekela), Lockenberg 
(Alfhausen, Ter Apel) en Zweighuizen (Pieterburen, Oldenzijl). 
Per 1.1.1995 is hij onze nieuwe CALS (coördinator afdelingsservice) van de 
contactdienst* (N.G.V.) Voor zijn adres: zie binnenzijde kaft. 
Onlangs met de VUT; was chemicus, bedrijfstechnoloog in de papierindustrie. 
Hobby's: reproduceren oude familiefoto's, sterrenkunde en 's zomers met de 
camper op reis. 

• Hoe de contactdienst werkt, kunt u lezen in HuppelDePup jrg. 1 nr. 3 sept. 1994, blz. 64. 

Jacob B. (Bert) Kranenborg, lidnummer 120644. 

Hij is 23 jaar, ongehuwd en opgegroeid in Amsterdam, thans woonachtig in 
Hoogkerk. Sinds 1988 is hij bezig met genealogisch onderzoek naar zijn 
Groningse voorouders (de families Kranenborg, Reenders en Stuitje). Ook 



doet hij onderzoek naar alle andere families Kranenborg. 
Recentelijk is hij redactielid van HuppelDePup geworden. 
Is derdejaarsstudent aan de HBO-opleiding Bibliotheek, Documentatie en 
Informatieverzorging (BOi). 
Hobby's: lezen, wandelen en postzegels verzamelen. 

Afdelingsprogramma 

Opgelet: De zalen zijn reeds een half uur voor aanvang van de lezing 
toegankelijk. Zo bestaat er gelegenheid voor het onderhouden van 
contacten. Tevens zal er informatie van de contactdienst, de afdeling en de 
NGV geraadpleegd kunnen worden. 

Woensdag 26 april 1995 
Plaats: C.J.M. V. gebouw, Spilsluizen NZ 9 te Groningen (vlakbij de 
parkeerplaats op de Ossenmarkt). 
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 

Lezing door Dhr. R.S. Cortissos uit Amsterdam over "De geschiedenis van de 
Portugese joden in Nederland". 
Hierbij wordt tevens ingegaan op het verrichtte genealogische onderzoek naar 
de herkomst van de Portugese joden. Dhr. Cortissos is voorzitter van de 
Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie. Hij is in het bezit van een 
nagenoeg complete genealogie / stamreeks in alle rechte- en zijlijnen over de 
periode 1432 tot heden. Een werk van dertig jaar onderzoek. 

Zaterdag 13 mei 1995 
Plaats: Het Tehuis, Lutkenieuwstraat 13 (bij A-Kerkhof NZ), zaal op begane 
grond, te Groningen (parkeerplaats Westerhaven). 
Aanvang: 13.00 uur (zaal open 12.30 uur). 

Lezing door Dhr. W. Kerkmeijer over bronnen m.b.t. schippers en zeelleden, 
aansluitend een bezoek aan het Scheepvaartmuseum. 
Als afsluiting van dit seizoen een lezing die veel leden zal aanspreken. Dhr. 
Kerkmeijer zal ons meer vertellen over zeevarenden, in zo breed mogelijke 
betekenis, en over de bronnen waar men meer over hen kan vinden. Na afloop 
bestaat de mogelijkheid, onder begeleiding, een bezoek te brengen aan het, 
dichtbij gelegen, Scheepvaartmuseum. 
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0 Heeft u wensen / tips voor bepaalde onderwerpen voor lezingen of andere 0 

0 activiteiten: Geef ze door aan een van de bestuursleden 1 ° 
D D 
D O O D O O O O D D O O O O D O O O O O O O O O D D D D O D O D D O O O 0 



Agenda 

15 april 1995 

15 april 1995 

22 april 1995 
22 april 1995 
22 april 1995 
29 april 1995 

4 mei 1995 
13 mei 1995 

20 mei 1995 

20 mei 1995 

25 mei 1995 
27 mei 1995 

Gen. Wurkferban. Fryske Akademy. 
Behandeling vragen en korte lezingen. 
Open dag Gem. archief Leeuwarden, Grote 
Kerkstraat 29. 
Open dag Gem. archief Leeuwarden, Grote Kerkstraat 29. 
Historisch Gen. dag afd. Drenthe in Sleen. 
Alg. Ledenvergadering NGV te Utrecht. 
Is het Verenigingscentrum in Naarden gesloten. 
Idem. 
NGV afd. Friesland; Excursie naar het Rijksarchief in Assen 
met eigen vervoer. Aanvang 10.30 uur. Opgave niet nodig. 
Genealogische dag NGV ( de 42e} in Haarlem. 9.30 - 18.00 
uur. Thema 750 jaar Haarlem stad, daarom ook op 
Beperkte dienstverlening in het Verenigingscentrum 
Naarden. 
Verenigingscentrum Naarden gesloten. 
50 jarig bestaan v.h. Centraal Bureau v. Genealogie. 
Symposium in het Congresgebouw in Den Haag. 

Samenvatting lezing "Bewaren en gebruiken van foto's". 
Het Tehuis, Groningen, 13-12-1994. Spreker: J.J. Hoogstlns. 

Na een inleiding in de geschiedenis van de fotografie, ging de spreker in op de 
volgende facetten. 

Conserveren van foto's. 
Hierbij gaat het erom ze zodanig te bewaren, dat het proces van veroudering 
wordt vertraagd en het nageslacht er ook nog gebruik van kan maken. 
Bij foto's en negatieven valt weinig aan het materiaal zelf te doen. Het zijn 
produkten van chemische reacties, waarbij verontreiniging kan optreden, als 
men ze niet goed heeft gefixeerd of gespoeld. Moet er beslist iets met de foto 
gebeuren, raadpleeg dan een foto-restaurateur of anders op zijn minst 
relevante literatuur. 
Wat kunnen we verder doen? Zorgen dat de bewaar omstandigheden optimaal 
zijn: constante temperatuur (29 graden of lager}; constante relatieve 
vochtigheid (35-45 %}; chemisch neutrale omgeving. Met beperkte middelen 
in de praktijk geen haalbare situatie. Tips van praktische aard: vermijd 
plakband en kunststoffen, zolang de veiligheid daarvan ter discussie staat. 

Verzameling aanleggen. 
Bepaal vooraf duidelijk wat u wilt verzamelen. Een verzameling kan worden 
begrensd naar gebied, onderwerp en periode. 



Vinden relevante foto's. 
Bij het samenstellen van een familiegeschiedenis vindt men deze vaak bij nog 
in leven zijnde familieleden. Kijk ook eens in de verschillende openbare 
verzamelingen, zoals bij het Iconografisch Bureau in Den Haag. 
Dit bureau beheert een grote hoeveelheid portretten van Nederlanders. 

Fotobeschrijving vastleggen. 
Minimaal noteren: wat/wie (onderwerp); wanneer (datering); waar (locatie); wie 
maakte hem ("auteur"=fotograaf). Vaak krijgen we mondelinge informatie bij 
foto's; foto zelf geeft ook informatie: op achterzijde; kenmerken uiterlijke vorm 
(techniek!); de afbeelding zelfl 
Tenslotte kan er ook nog informatie van buiten de foto komen: de foto komt uit 
een andere verzameling of uit een archief of is ooit gepubliceerd. 
Nuttig boekje is "Het Nederlandse Fotoportret 1860-1915". Uitgave: Centraal 
Bureau voor Genealogie, Den Haag 1989. 

Foto's ordenen. 
Bij een goede indeling zijn de meeste bruikbare foto's vrij snel te vinden. Bij 
grotere verzamelingen met een grote verscheidenheid aan onderwerpen 
maakt men de ordening van de foto's zelf grover, maar maakt men toegangen 
op onderwerpen. Het beschrijven en ontsluiten van afbeeldingen heeft heel wat 
voeten in de aarde. Eigenlijk is de afbeelding zelf zijn beste beschrijving. 
Het wordt inmiddels met de komst van multi-media-pc's steeds eenvoudiger 
om plaatjes in een computersysteem op te slaan en te gebruiken. Dat maakt 
feitelijk ideale systemen mogelijk. 

Het huwelijk dat niet doorging 

Uit: Trouwboek Bellingeweer 1804 
"Den 23 December 1 ste en 2de huwelijkse voorstelling Fredrik Eernst Meijer 
J.m. van Gerenburg in Lipland en Elizabeth Pieters van Eenrum, 3den 30 
December: edoch alzo deze Bruidegom weggetrokken is en zijn Bruid verlaten 
heeft; over zulks is dit Huwelijk niet bevestigd geworden, en hier van kennis 
gegeven aan den Heer en Mr. P:R: Sickinghe Drost van het Hunsingo Quartier 
te Onderdendam door Geschrift gedateert op 15 Febr: 1805 en ondertekent 
J:Havinga Pred: te Bellingeweer" 

K<>pij voot hêFV9Jge.rtije ~1.1mmi.êvi9/ij1.1pijlpè.PUP, "•t -~ÎÎ hif 
begill••·•Vê111••••he.t•••oJ~Q~•••se~t9~g•••(ijQgµ~tij$••ll~UU .. ·vftjsçtlJjgt,••••clij11J·•• 
oor half jUU 1995 tta.n é~rj vttri <l~f QJ> cl~ k~ft vat') (1ft nµrn111êh 

genoerndê rêdáktiê4ê<lefl ~ ~iJ11 t9iiiton(li11J · · · · · · 



Stamreeks Niewold 
J. Niewold, Jan Heljmanslaan 61, 6246 BJ Rosmalen. 

Reeds honderd-en-één jaar woont mijn familie in Den Bosch 
e.o., maar door de (voor het zuiden volstrekt onbekende) 
achternaam worden wij bijna dagelijks herinnerd aan de 
Groningse afkomst. Jurjen Willem Niewold is de grootvader van de inzender. 
Verdere aanvullingen en informatie over afstammelingen zijn zéér welkom! 

Roelf Jurjens, tr. Nieuwolda 26-5-1754 Lijsbett (Lijbe) Stoffers van 
Wildervank. 

Il Jurjen Roelfs, geb. Nieuwolda 22-11-1768, dagloner, begr. Wagenborgen 
6-3-1803, tr. Nieuwolda 29-5-1794 Roelfien Meertens, geb. Nieuwolda 
28-1-1768, begr. Wagenborgen 26-1-1807, dr. van Meerten Ennes en 
Aaltjen Jans. 

111 Meerten Jurjens Nieuwold, geb. Nieuwolda 20-6-1796, kleermaker, overl. 
Holwierde 28-10-1867, tr. (1) Delfzijl 10-7-1821 Geertruide Jacobs 
Engbertsma, tr. (2) Bierum 22-12-1824 Auke Freerks Bulthuis, ged. 
Farmsum 5-4-1792, kleermakersvrouw, overl. Holwierde 20-6-1830, dr. 
van Freerk Tonnis Bulthuis en Elje Luitje, tr. (3) Bierum 5-7-1831 
Margaretha Martinus Haak, geb. Delfzijl 1-11-1804, kleermakersche, overl. 
Holwierde 15-9-1849, wed. van Jan Hindriks Bouman, dr. van Martinus 
Haak en Trijntje Jansen, tr. (4) Bierum 2-2-1855 Anniggien (Anje Jans) 
Dijkema, geb. Godlinze 25-2-1811, overl na 1867, wed. van Willem Alberts 
Meijer, dr. van Jan Hindriks Dijkema en Anna Hindriks. 

IV Jurjen Niewold, geb. Bierum 13-11-1832, kleermaker, koopman, overl. 
Noordbroek 16-2-1907, tr. (1) Bierum 26-4-1855 Lijzabeth Haan, geb. 't 
Zandt 16-1-1830, overl. Noordbroek 6-4-1875, tr. (2) Noordbroek 
15-7-1878 Trijntje Woldhuis, geb. Noordbroek 24-3-1840, overl. 
Noordbroek 3-11-1880, tr. (3) Noordbroek 15-7-1882 Hilke Drewel, geb. 
Midwolda 3-2-1858, dienstmeid, overl. Noordbroek 30-11-1890, dr. van 
Christiaan Drewel en Lumchien van Dijk. 

V Andries Niewold, geb. Noordbroek 26-2-1868, collecteur staatsloterij, overl. 
Den Bosch 25-12-1943, tr. Den Bosch 26-8-1893 Petronella Dekkers, geb. 
Helvoirt 16-2-1867, overl. Den Bosch 14-2-1951. 

VI Jurjen Willem Niewold, geb. Den Bosch 9-6-1894, winkelier, overl. Vught 
17-5-1980, tr. (1) Den Bosch 4-2-1929 Anna Maria Groels, geb. Den Bosch 
2-7-1893, overl. Den Bosch 8-1-1951, dr. van Jacobus Hermanus Groels 
en Anna Helena Bettonville, tr. (2) Heusden 14-11-1957 Gijsbertha Cornelia 
Kipping, Hedikhuizen 12-3-1909, overl. Den Bosch 2-8-1992. 



Genealogie en computers 
door André Oudman 

GBA en BvR 
GBA staat voor Gemeentelijke Basis Administratie. Bijna alle 
Nederlandse gemeenten zijn inmiddels aangesloten op dit 
geautomatiseerde systeem. 

D 

Dit systeem komt in de plaats van het handmatig bijgehouden 
bevolkingsregister. De persoonskaart zoals die sinds de jaren dertig werd 
bijgehouden, wordt hiermee voltooid verleden tijd. Via het Centraal Bureau 
voor Genealogie in Den Haag kan men kopieën krijgen van persoonskaarten 
van personen die tenminste twee jaar zijn overleden. Deze mogelijkheid blijft 
gehandhaafd, de gegevens die verstrekt worden zullen grotendeels overeenko
men met de gegevens zoals die op de kopie-persoonskaart werden vermeld. 
Hoe deze gegevens er uit zullen gaan zien, is een kwestie van afwachten. Het 
G.B.A-systeem is overigens niet openbaar. 

De belastingdienst kent het systeem Beheer van Relaties (BvR). Hierin worden 
naast de gegevens van de Burgerlijke Stand ook nog wat belastingtechnische 
zaken vastgelegd. Het BvR-systeem is een landelijk systeem. Elke 
Nederlander en iedere buitenlander met een sofi-nummer zit in dit bestand. Bij 
de belastingdienst kan men dan ook landelijk zien waar iemand woont. 
Bovendien heeft dit systeem de mogelijkheid gegevens uit het verleden bij te 
houden. Een hele aardige bron .... , doch niet openbaar voor het publiek. 
GBA wordt bewaard. De belastingdienst schoont haar bestanden regelmatig. 

Genealogische collecties v.d. Mormonen in Groningen en Friesland. 
Voor nadere informatie (en ook voor het maken van een afspraak) over de 
genealogische gegevens van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen ("Mormonen') in Groningen en Friesland kan men bellen: 
Groningen: Paterswoldseweg 531, tel. 050-257608 en 566575 
Leeuwarden: Sophialaan 3, tel. 058-135361 en 667723 

Advertentie 

Sommige boeken zijn onmisbaar bij historisch onderzoek. Daartoe rekenen 
we zeker de Bibliografie van Groningen, dat sedert 1983 jaarlijks inzicht 
geeft in publikaties in en over Groningen. h ., ., k h a 11 ,1 " 1 
Daarnaast is in onze boekhandel in 
Haren en Groningen (Zwanestraat) 
een uitgebreide afdeling Groningana 
aanwezig. 

B001nker ~ Savenije 
Rijk11a1lrualwt>g 205 9752 811 llaren (llolland) 

Zwanrstraal 41-43 9712 CK Groningen (llollauul} 
Oudr. Kijk in 't JatMtraal 19 9712 EA Groning,•n (Holland) 



Spelregels kopij HuppelDePup 

Er is nog niet genoeg uniformiteit tussen de ingezonden artikelen, hetgeen 
voor de redactie extra werk betekent. Dit is te verhelpen als u de volgende 
spelregels in acht neemt. 
Allereerst blijft natuurlijk alle kopij welkom, bij voorkeur aangeleverd op floppy 
(en liefst gemaakt in WP) met daarbij een uitdraai. We geven de voorkeur aan 
artikelen van ongeveer 3 bladzijden, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen 
publiceren. Het kan dan ook voorkomen dat langere artikelen over meerdere 
nummers worden verdeeld. Algemene artikelen mogen over van alles gaan, 
b.v. een boerderijen-onderzoek, een bijzondere vondst, de geschiedenis van 
een dorp etc. 
Mogelijk overbodig: een genealogie is een in generaties gerangschikte 
opgave van personen die in (wettige) mannelijke lijn afstammen van een 
bepaalde mannelijke persoon, een stamreeks betreft een in generaties 
gerangschikte opgave van iemands voorouders in rechte mannelijke lijn en 
een parenteel is een genealogie waarin ook alle vrouwelijke lijnen genoemd 
worden. 
Enige opmaakregels voor genealogie/parenteel en stamreeks; 
• De generaties aangeven in Romeinse cijfers, binnen de generaties met een 

kleine letter . 
• Bij genealogieën takken aanduiden met hoofdletters. 
• De oudste persoon moet geboren zijn voor 1811. 
Een kwartierstaat is het voorgeslacht van een persoon in mannelijke en 
vrouwelijke lijn. Bij een kwartierstaat moet de eerste persoon (de probant) 
geboren zijn rond 1850. 
Als u onderstaande volgorde aanhoudt, is het voor de redactie gemakkelijker 
de kopij te verwerken: 
• Kwartiernummer, voornaam, geslachtsnaam of patroniem, geboren (geb.) 

te/op, beroep, overleden (overl.)/begraven (begr.)te/op, gehuwd (tr.) met. 
• Data aangeven met streepjes ertussen, b.v. 11-2-1655 . 
• Kerkelijke gezindheid alleen vermelden indien die niet Nederlands Hervormd 

(voor 1816 gereformeerd) is. Dan rooms-katholiek als r.k. en doopsgezind 
als men. etc . 

• Bronvermelding, anders dan burgelijke stand en DTB registers in noten. 
Mocht u denken dat schrijven niets voor u is of dat toch niemand wat aan uw 
gegevens heeft, denk dan aan de hommel (zie de Tip op blz. 45) ! 

Zo de moeder zegt 

In het doopboek van Midwolda staat op 11 mei 1674 de doop van Haijcke 
aangetekend, "een onecht kint van Frederick Haijckes, so de moeder (Klaaske 
geheten) secht. 
(Dezelfde? Frederick Haeijckens is op 8-8-1669 getrouwd met Frouke Everts). 



zaterdag 22 april 1995 

ANTIQUARENBEURS ALBION 

Advertentie 

Circa 15 antiquaren zullen hier een deel van hun collectie tonen. 
Ook zullen er een aantal specialismen aanwezig zijn: Natuurboeken, 

Kunst en literatuur. 

TAXATIE 
Van 14.00 uur t.e.m. 17.00 kunt u kosteloos uw boeken laten 

taxeren. 

OPENINGSTIJDEN 
10.00 uur-18.00 uur. 

Centrum Albion 
Noorderhaven 25 

Groningen 

TOEGANG GRATIS 

oi!"1 4.r -, 
Veilinghuis 

'-. J 
Veilinghuis G. Postma 

Oude Kijk in 't Jatstraat 59 
9712 EC Groningen 
telefoon 050-189725 



Stamreeks Boelens 
F.P. Boelens, Rletveldlaan 40, Groningen 

Johannes Martinus Boelens, geb. Zuidhorn 6-12-1889, 
landbouwer op Edzemaheerd te Leens, overl. 
Groningen 1-3-1974, tr. Sneek 8-5-1920 Sijbregje 
Hiemstra, geb. Deersum 8-9-1888, overl. Groningen 9-7-1948, dr. van 
Taeke Sijbrens Hiemstra, veehouder en Sijtske Deelsma 

Il Rengenier Boelens, geb. Usquert 24-10-1850, landbouwer op 
Edzemaheerd, overl. Den Hoorn 7-1-1927, tr. Aduard 7-5-1888 Maria 
Margrietha Boelens, geb. Den Horn 5-9-1864, overl. Den Hoorn 
19-8-1928, dr. van Martinus Jacobus Boelens, landbouwer op Hornheem, 
en Catharina Jacoba Boelens 

111 Jan Willems Boelens, geb. Eenrum 24-6-1822, landbouwer op Pannema 
te Rottum, overl. Rottum 6-8-1895, tr. Usquert 29-4-1847 Regiena Wilms 
Bos, geb. Usquert 30-5-1821, overl. Rottum 4-7-1882, dr. van Willem 
Jacobs Bos, landbouwer op Lutjebosch, en Petronella Reintjes Feddema 

IV Willem Luurts Boelens, geb. Grijssloot 1-10-1790, landbouwer op 
Oldenhuis te Eenrum, overl. Leens 30-12-1847, tr. (1) Leens 1-7-1813 
Hilje Jans Klaver, geb. Saaxumhuizen, ged. Den Hoorn (RK) 27-1-1795, 
overl. Eenrum 10-5-1829, dr. van Jan Tammes Klaver, landbouwer op 
Nescio te Saaxumhuizen, en Eijsche Willems Redmers, tr. (2) Leens 
1-9-1836 Anje Jans Kuipers, geb. Appingedam 12-9-1806, ged. aldaar 
28-9-1806, overl. Leens 27-12-1880, dr. van Jan Jurriens Kuipers, 
dagloner, en Lena Derks Ogiers 

V Luurt Willems Boelens, geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn (RK) 
25-3-1766, landbouwer te Grijssloot, overl. Leens 28-10-1805, tr. Bedum 
(RK) 8-11-1789 (he Warffum 7-10-1789) Bouke Freerks, geb. 
Lutjewolde, ged. Bedum (RK) 12-12-1754, overl. Den Hoorn 11-12-1826, 
dr. van Freerk Geerts, landbouwer te Lutjewolde, en Bouke Willems 
(Boelens) 

VI Willem Freerks Boelens, geb. Kloosterburen 1727, landbouwer te 
Grijssloot, overl. aldaar 1785, tr. (1) Den Hoorn (RK) 2-9-1741 Trijnje 
Drewes, geb, Kantens ca. 1720, overl. Kloosterburen 1755, dr. van 
Drewes Sijwerts Putman, smid, en Trinje Pieters, tr. (2) Den Hoorn (RK) 
1-7-1757 (he Garmerwolde 12-6-1757) Adriaantje Jans, geb. 
Garmerwolde 16-9-1733, overl. Garmerwolde na mei 1791, dr. van Jan 
Tjarks, schoenmaker, en ldtje Altes 

VII Freerk Willems Boelens, geb. 1692, landbouwer op Groot-Halsem, overl. 



Kloosterburen 1754, tr. Kloosterburen 1722 Trijntje Scheltes Halsema, dr. 
van Schelte Reinjes Halsema, landbouwer, en Grietje Balles 

VIII Willem Luurts Boelens, geb. Kloosterburen ca. 1625, landbouwer op 
Feddemaheerd van 1655-1694, overl. Kloosterburen 1694, tr. (1) 1655 
Fokeltje Pieters, geb. Zeerijp, overl. Kloosterburen 1672, dr. van Pieter 
Rewinx, landbouwer op Sijbingaheerd te Westerwijtwerd, en Aaltje Julles, 
tr. (2) 1673 Grietje Tonnis, tr. (3) 1688 Frouwke Freriks, overl. na 
16-3-1712. Bij de aanslag in de gedwongen lening van de 100e penning 
in 1672 werd zijn vermogen geschat op 10.000 gulden. 

IX Luurt Julles Boelens, geb. Kloosterburen ca. 1595, overl. Kloosterburen 
20-3-1663, landbouwer op Feddemaheerd van 1614-1655, tr. ca. 1615 
met Adriaantje 

X Julle Boelens, landbouwer op Feddemaheerd 1589-1614 

XI Luurt Boelens, landbouwer op Bewsemaheerd van 1560-1575, vanaf 
1575 op Feddemaheerd, tr. Grethe. Hij wordt genoemd in de kroniek van 
Abel Eppens. 

Onbekende bronnen 
door Antonia Veldhuis 

Naast de algemeen bekende bronnen voor genealogisch onderzoek als Burgerlijke Stand, 
Bevolkingsregister, Doop-, Trouw- en Begraafboeken is er nog een groot aantal bronnen waaruit 
geput kan worden. Deze regelmatig terugkerende rubriek heeft als doel enkele van deze bronnen 
wat nader onder de loep te nemen. 

Deze keer gaat het minder over onbekende bronnen als wel over het 
onbekende in een bron en dan met name over de verzegelingen zoals die 
voorkomen in de rechterlijke archieven. Hoewel deze voor een groot deel voor 
het grijpen staan (in kopie in de studiezaal op het Rijksarchief), wordt er door 
velen (te) weinig gebruik van gemaakt. Toch kan men hier veel interessante 
zaken in vinden, zoals bv.: 

Huwelijkscontracten (h.c.) 

Voordat er een huwelijk gesloten werd of maximaal een jaar erna liet men, 
indien er bezittingen of geld was, een h.c. opmaken. Omdat de wetgeving in 
bepaalde streken zo was dat jongetjes met 2 handjes en meisjes met 1 handje 
deelden, werd meestal bedongen dat 'indien de jongelieden kinderen mochten 
voortteelen' zoons en dochters beide evenveel moesten krijgen of, zo er ook 
wel staat, 'gelijck (nae) ende sibbe wesen'. 



Men nam in het algemeen familieleden mee om te getuigen en dit geeft soms 
een rij van wel 30 familieleden. Door ook h.c.-en van deze familieleden na te 
zien, kan men hele gezinnen reconstrueren. Vaak staat er ook in, dat bij 
vooroverlijden van een van beide echtelieden zonder kinderen, het ingebracht 
erfdeel teruggegeven moest worden aan de kant waarvan het gekomen was. 
Hiervan werd dan ook weer een teruggave akte opgemaakt. 
In geval van hertrouwen werd er vaak weer een document opgemaakt wanneer 
er kinderen waren. Dit om de goederen van de kinderen veilig te stellen. 
Aanwezig waren dan een voormond, sibbevoogd en vreemde voogd. De eerste 
twee resp. van de kant van de overleden en van de nog levende ouder. Meestal 
was het een broer of zwager van de echtelieden. 
De wachttijd, na het overlijden van haar echtgenoot, om te hertrouwen voor 
een weduwe was 9 maanden . 
Of men hieruit globaal het overlijden van de man kan afleiden? 
In sommige gevallen wel, maar zeker kan men hiervan niet zijn. 

Boedelverdeling 

Na het overlijden van de ouders moest de boedel verdeeld worden onder de 
kinderen. Hierin worden dan meestal alle kinderen genoemd, behalve degene 
die overleden zijn zonder erfgenamen na te laten. 

Koop- en verkoopakten en geldleningen 

Deze kan men ook in de verzegelingen vinden. Bij koop en verkoop van een 
huis of een stuk land worden meestal de 'swetten' van het betreffende perceel 
ook genoemd. 

Een paar 'moeilijke' woorden die in de verzegelingen genoemd worden: 
bestevader en bestemoeder grootvader en grootmoeder 
wijland(t) wijlen, overleden 
vedder (soort) neef 
moei tante 
noie uxoris voor zijn echtgenote 
land blijft mandelig land blijft gemeenschappelijk 
manhaften, erentfeste titels 

Op het Rijksarchief te Groningen staan van de h.c.-en tot 1750 klappers op 
naam van de man, na die tijd ook op naam van de vrouw. De rest van de aktes 
kan men vinden door gewoon doorbladeren. Let hierbij op handtekeningen. 
Dat lijkt veel werk en het kan soms uren bladeren zijn. Maar als het dan wat 
oplevert is het vaak ook de moeite waard. Ik ben tenminste op die manier al 
heel wat verder gekomen en dat wilde ik u niet onthouden. 



Fragment genealogie Nienhuis 
Jan R. Nienhuis, Kruisland 20, 1383 AD Weesp, tel. 02940-10973 
(met dank aan de heer E.R. Krijthe in het kader van de Onderzoek 
ruildienst) 

De volkstelling van 1947 leerde mij, dat de familienaam 
Nienhuis 1343 keer voorkwam, waarvan 814 (ca. 61%) in de provincie 
Groningen. Van deze 814 woonden er 258 in de stad Groningen. Omdat ik in 
de stad Groningen geboren ben, besloot ik mijn onderzoek daar te starten. 
Schematisch laten de resultaten zich als volgt samenvatten (N.B. Stam A en 
Stam B zijn mijn 'eigen' stam Nienhuis): 

Totaal Stam A Stam B Stam A en B 
aantal / % aantal / % aantal / % 

Geboorten 
1811-1902 

Huwelijken 
1811-1922 

Overlijden 
1811-1940 

315 161 / 58 

199 135 /68 

403 134/ 33 

54 / 17 215 / 75 

23 / 11 58/79 

44 / 11 178 / 44 

Hieronder volgen de eerste twee generaties van 'mijn' stam Nienhuis. 

1. Geert Jans, geb. Ulsen in Bentheim ca. 1670, tr. (1) Groningen (AK) 
8-4-1696 Barbara Mindelts, dr. van Mindelt Jans 
Uit dit huwelijk: 
1. Swaentje, ged. Groningen (MK) 5-11-1699, nog in leven in 1716 
2. Jan, ged. Groningen (MK) 27-3-1701 
3. Anneije, ged. Groningen (AK) 14-5-1702 
4. Everdt, ged. Groningen (MK) 2-10-1703 
5. Hindrik Klein, ged. Groningen (MK) 12-11-1706 

tr. (2) Groningen (MK) 24-11-1716 Aaltje Roelofs, van Westerbroek, pro 
qua haar neef Roelef Derks compareert 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Geerts Nienhuis, ged. Groningen (MK) 7-11-1717, volgt lla. 
2. Fennigjen, ged. Groningen (MK) 3-12-1718 
3. Roelef, ged. Groningen (AK) 6-12-1719 
4. Roelef, ged. Groningen (MK) 24-2-1722 
5. Jantijn Geerts Nienhuis, ged. Groningen 18-6-1723, overl. Groningen 

6-5-1782, tr. Groningen (MK) 27-12-1753 Roelf Everts, afkomstig 
van Haren, overl. na 1782 

6. Roelef, ged. Groningen (MK) 11-2-1725 



7. Albert Geerts Nienhuis, ged. Groningen (AK) 19-11-1732, volgt llb. 
Geert Jans wordt soms aangeduid met Gerrit Jans en aanvankelijk ook wel als Geert Jans 
van Ulsen. Bij de doop van bijna alle kinderen wordt als adres opgegeven 'buiten 
Heerepoort'. 
In het archief van de Weeskamer bevindt zich een op 16-11-1716 opgestelde inventaris 
van de boedel van Geert Jans (van Ulsen) en Barbara Mindelts (Archief Weeskamer, 
inventarissen 1716 / 45). Op dezelfde dag vindt een afkoop plaats tussen de vader en de 
opziend er over zijn dochtertje Swaantje Geerts (Archief Weeskamer, deel 94, fol. 79). 

lla. Jan Geerts Nienhuis, ged. Groningen (MK) 7-11-1717, tuinier, overl. 
Groningen na 1786, tr. Groningen (MK) 12-12-1750 Annegien Pieters, 
geb. Haren, overl. Groningen voor 1837, dr. van Pieter Rotgers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Aaltje, ged. Groningen 25-3-1753. 
2. Pieter Jans Nienhuis, ged. Groningen 13-8-1755, moesker, overl. 

Groningen 13-3-1837, tr. Groningen 18-4-1780 p.q. Roelf Harms als 
vader Jantje (Jantyn) Roelfs, ged. Groningen 30-9-1753, overl. 
Groningen 14-12-1831, dr. van Roelf Harms en Jantien Berends. 

3. Jan Jans Nienhuis, ged. Groningen 18-1-1758, moesker, olieslager, 
tuinier, overl. Groningen 29-5-1837, ondertr. 24-4-1784, tr. Groningen 
(AK) 18-5-1784 Hinderika Roelfs Kuipers, geb. Eelde ca. 1760, 
moesker, overl. Groningen 26-1-1850 Kleine Poortje X34, dr. van 
Roelf Kuipers, kleermaker, en Anna N.N. 

4. Geert Jans Nienhuis, ged. Groningen (AK) 17-12-1760, overl. 
Groningen 23-11-1798, tr. Groningen (MK) 9-6-1786 Margyn Freerks. 

llb. Albert Geerts Nienhuis, geb. Groningen (AK) 19-11-1732, aannemer, 
overl. Groningen 24-12-1790, tr.(1) Groningen (MK) 28-5-1761 Grietje 
Eilkens Sigers, ged. Groningen 26-3-1738, overl. Groningen voor 
28-2-1781, dr. van Eelke Sijgers en Trijntje Wijbes 
Uit dit huwelijk: 
1. Aaltje, ged. Groningen 25-10-1761 
2. Aaltje, ged. Groningen 1-10-1762 
3. Aaltje, ged. Groningen 25-10-1763 
4. Aaltje, ged. Groningen 25-6-1765 
5. TrijntjeAlberts Nienhuis, ged. Groningen 16-5-1766, over!. Groningen 

17-3-1827, ondertr. 11-3-1786, tr. Groningen (MK) 14-4-1786 Jan 
Ebling, geb. Groningen ca. 1759, molenaar, overl. Groningen 
9-8-1826, zn. van Gerrit Arends Ebling, molenaar, en Geessien 
Aryaans 

6. GeertAlberts Nienhuis, geb. Groningen (MK) 10-6-1774, overl. 
Groningen 4-3-1826, ondertr./tr. Groningen 24-3/8-4-1798 Elisabeth 
Terwijn, dr. van Lambertus Terwijn. 

Albert tr. (2) Groningen (MK) 15-6-1781 Aaltjen Willems. 
Met zijn tweede vrouw maakt Albert Nienhuis op 29-5-1781 een huwelijkscontract op (RA 
111 ij); aan zijn zijde zijn aanwezig zijn broer Jan Geerts Nienhuis x Annegijn Pieters en zijn 
zuster Jantijn Geerts x Roeit Eeverts. Bijna drie maanden eerder, op 1-3-1781, is er een 



inventaris opgemaakt van de boedel van Albert Geerts Nienhuis en zijn eerste vrouw 
Grietje Eilkens Sigers (Archief Weeskamer, inventarissen 1781 nr. 11) en vindt er een 
afkoop plaats tussen de vader en de voogden over zijn twee kinderen Trijntje en Geert 
(Archief Weeskamer, deel 89, fol. 85; dezelfde akte ook in RA III ij). Hij bewoont een huis 
in de Prinsenstraat en bezit daar ook vele losse kamers. De gehele boedel wordt geraamd 
op ruim 7000 gulden. 

Nieuwe boeken- verschenen of nog te verschijnen 
door Ellko van der Laan 

Prisma Nederlandse Plaatsnamen. G. van Berkel en K. 
Samplonius, Het Spectrum, Utrecht 1995. ISBN 902744059x 
fl.27,50 Verschijnt in mei 1995. 

Van Heinde en Verre. Genealogie van de familie Ax. G. Ax, Eigen uitgave, 
Smilde 1994. ISBN 909007418x fl.109,90 (boekhandelsprijs) 

Protocol Draper. M.W. van Boven. Groninger Bronnen en Toegangen nr. 5. 
Groningen, 1994. Fl.24,95 

Zestiende-eeuwse bevolkingslijsten van de stad Groningen 1580-1594. 
W.G. Doornbos. Groninger Bronnen en Toegangen nr. 7. 
Groningen, 1994. FI. 32,50 

De Tijdgids. Zakkalender voor 16 eeuwen. A.M. Overwater, Van Wijnen, 
Franeker 1994. ISBN 9051941226 fl.12,50. 
"Nieuw en uiterst eenvoudig systeem om zonder te rekenen de dag van een 
bepaalde historische datum en complete jaarkalender van het desbetreffende 
jaar te vinden. 
Met name bij genealogische naspeuringen een onmisbaar hulpmiddel." 

Stamboomonderzoek. Genealogie en de PC. A. Holla, Sybex, Soest 1994. 
ISBN 9051607393 fl.49,-
Gebonden, 565 pagina's en inclusief een demonstratie diskette van Pro-Gen 
2.3 NL. 
In dit boek, dat het genealogie computer-programma Pro-Gen uitgebreid 
beschrijft en alle mogelijkheden uitdiept, treft u achterin een bon aan om het 
complete programma te kunnen bestellen voor fl.98,-
(Kunnen we nu van alle andere genealogische computer-programma's ook 
een lijvig boekwerk van Sybex tegemoet zien?) 

Kwartierstaat van Cornelis Nienoord. Uitgave 1995. Verbeterde en 
vernieuwde heruitgave. 
Inhoud: Kwartierstaat van Cornelis Nienoord, Stamreeks Nienoord 
Rotterdamse tak te beginnen met de vermoedelijke stamvader Sijwert Luies 



gehuwd ca 1634 met Trijntje, Drie indexen. 
Te bevragen: C. Nienoord, Thorbeckeln. 37, 3201 WJ Spijkenisse 
Wordt opgenomen in de afdelingsbibliotheek. 

Genealogie Van Maar. Uitgave 1994. Inhoud: Uittrekblad met overzicht van 
de afstamming, bijlagen van verschillende takken en vragen en opmerkingen 
over het bovenstaande. 
Te bevragen: KH. van Maar, Bergmannstr. 60 5615 KG Eindhoven 
Wordt opgenomen in de afdelingsbibliotheek. 

Tevens ontvingen wij: 

Tijdschrift Familiekring Groeneveld nr 18, dec. 1994. Allerlei 
wetenswaardigheden van personen met de naam Groeneveld. 
Ruilabonnement. Wordt opgenomen in de afdelingsbibliotheek. 

De Poel 1550-1990. Gebonden, in linnen cassette. Folioformaat 356 pagina's. 
De stamouders zijn Dyrck Wyersma en Dyuwer, in 1551 echtelieden te Burum. 
De kinderen zijn landbouwers. Latere generaties komen dan in Grijpskerk te 
wonen. Jan Thomas wordt genoemd als eigenerfde voor Grijpskerk op de 
Landdag. Van hem stammen de talrijke nazaten af, die in dit boek beschreven 
worden. 
Er zijn vooral voor de families De Poel interessante zaken opgenomen, zoals 
kranteknipsels over reizen, hobby's van bepaalde personen e.d. Jammer is het 
dat geen of weinig aandacht is besteed aan de aangetrouwde echtelieden en 
hun voorouders. Hierdoor zou het boek ook meer voor de onderzoeker van 
belang zijn geweest. Nu is het, ondanks de prachtige uitvoering en het vele 
onderzoek, toch een familieboek gebleven. 
Wordt opgenomen in de afdelingsbibliotheek. 

Inventaris van archieven van zijlvesten en dijkrechten. A.L. Hempenius en 
C. Tromp. 674 pagina's. Groningen, 1994. ISBN 9074378048 fl.59,50 
Inventaris van alle archieven betreffende zijlvesten etc. berustende in het 
Rijksarchief en bij het waterschap. 

Groninger repertorium van familiewapens. W.G. Doornbos. Groningen, 
1994. Familiewapens aanwezig in de archieven van de provincie Groningen. 

Dorp naast een stad. P. Kooy. Hoogkerk 1770-1914. Groninger Historische 
Reeks deel 9. Assen 1993. 
In de bovengenoemde reeks zijn enkele oudere delen nog leverbaar: 

Groningen 1870-1914 (P.Kooy) 
Ommelander Borgen en Steenhuizen (W.J.Formsma) 
Militair Gezag in Groningen 
Nederland en het Noorden (K.van Berkel e.a.)· 



Echtscheidingszaken in Groningen voor 1811 
door Henk Hartog 

In RA 111 j (Protocol van uitspraken van gecommitteerden uit den raad in 
civiele en crimineele zaken) op het gemeentearchief van Groningen staan o.a. 
uitspraken van de rechtbank in zaken van echtscheiding van tafel en bed. Het 
betreft hier de financiële afwikkeling van de scheiding en tevens wordt hier de 
zorg en alimentatie van de eventuele kinderen vastgelegd. In de akte wordt 
vaak verwezen naar een request aan burgemeesters en raad van Groningen. 
Deze requesten zijn te vinden in het requestboek (Oud-Archief der gemeente 
Groningen 321 rood na reductie). RA III j begint in 1728 en bevat de eerste 
jaren maar weinig echtscheidingszaken. Na 1780 wordt dit duidelijk anders. 
Opvallend is wel, dat de hier vermelde echtscheidingszaken zich voornamelijk 
afspelen in de maatschappelijk hogere kringen en In de gegoede middenstand. 
Of dit komt, doordat echtscheidingen in lagere kringen niet of nauwelijks 
voorkwamen, of doordat zulke echtscheidingszaken weinig financiële 
gevolgen hadden en dus niet vastgelegd hoefden te worden, is mij niet geheel 
duidelijk. 

In de respectievelijke kolommen staan: 

Datum Blz. Naam echtpaar 
in RA III j in Requestboek 

deel 1 

29- 7-1729 18 Or ten Hooren x Anna Duirsema 
5- 4-1735 131 Johannes lgnatius Wimanus 

x Catrina Geertruid van der Werff 

deel 2 

20- 6-1736 17 Roelef Tiddens x Trijntjen Torringa 
[zie ook fol. 22] 

22- 6-1736 19 Claas Jans x Stijntjen Everts 
8- 8-1738 64 Jan Reurs x Johanna Aaldriks 

21- 8-1738 64v idem 
18- 2-1741 144v Abraham Langerhuisen x Caatjen Vos 

deel 4 

Datum request 

3- 2-1729 

24- 3-1735 

11- 6-1736 

12- 6-1736 

25- 7-1738 
29-10-1739 

25- 4-1750 48 
3- 6-1756 176 

Tonke Heres x Grietje Huijsmans [zie ook fol. 195] 
Jan Alberts x Claaske Wijtses 14- 5-1756 



deel 5 

19- 8-1761 31v commijs J. Landt x Johanna Vogts 25- 3-1760 
10- 8-1769 138 Meerten van Dam x Adriaantje Thoma 1- 6-1769 
2-6-1772 172 Jacobus Kiens x Anna van Salen 14-11-1771 

3-12-1771 

deel 6 

29- 6-1774 19 Harm Emmen x Aaltje Jans 25- 1-1774 
26- 6-1781 81v Jan Oesebrand Geertsema x W.Wendel 1- 7-1779 
10-12-1781 88v Jacob Tuimelaar x Neeltje Kluit 6-11-1781 

[vermeld he 27-6-1781] 
31- 1-1783 107v Gerrit van Olst x Eefje lsaks Medema 21- 1-1783 

[vermeld he 19-12-1781] 
16- 4-1783 111 Frederik Jan Kijft x Margaretha Numan 16- 4-1783 

[vermeld he 1-11-1780] 
19-11-1783 119v Claas Hebers x Geertijn Hemmes 23- 6-1783 
27- 6-1785 148v Feike Jelkes Britstra x Metje Doijes 14- 6-1785 
22- 8-1785 149 dr. D. Brugma x G.H. Budde 4- 8-1785 
26- 3-1787 160v Hindrik Smit x Abigael Oomkens 21- 2-1787 

[vermeld he 8-1-1777] 
25- 6-1787 164v Geert Roukes x Harmanna Groenenberg 3- 5-1787 

deel 7 

21- 2-1787 7 Harmannus Meijer x Barolina Cluivingh 4- 7-1787 
19-11-1783 

8-12-1788 21v Pieter Jacobs Bakker 
x Jantje Doedes Creemer 3-11-1788 

20- 5-1790 48 Folkert Lich x Wibbina Meijer 19- 3-1790 
10- 7-1790 50v D.L. Pauw x Jantje Struwig 9- 7-1790 
16-12-1790 54v Jan Hindrik Bolt 

x Johanna Hillegonda Middelburg 16- 1-1787 
19-12-1791 58v luit: J.U. Blankers x S.G. van ldsinga 22- 3-1791 
12- 7-1793 69v Hans Pieters Menseboer 

x Anna van der Aa 8- 7-1793 
11- 5-1795 83v Gerhardus Haselhoff x Anna Havinga 21- 4-1795 
25- 6-1795 84v ds. M. Swijghuijzen x R.H. Snethlage 18- 5-1795 

4- 5-1796 89 Hindrik Zuidema x Trijntje Franssen 26- 4-1796 
1-11-1796 94 E.T. van Berckel x Catharina Botenius 18-10-1796 

17-10-1797 106v Willem Vetter x Aaltje Brommelcamp 15-11-1796 
26- 6-1798 125 Berend Oosting x Aaltje de Fries 10- 8-1797 
25- 6-1798 127v Jacob Nieuwmeijer 

x Hindrikje Deuverman 4- 6-1798 



30- 1-1799 
29- 6-1799 

3- 7-1799 
20- 8-1800 
19-11-1800 
9- 2-1801 

21- 5-1801 
25- 2-1802 
14- 6-1802 
28- 6-1802 

129v 
134 
134v 
140v 
148 
156 
157v 
165v 
168v 
170v 

Pieter Ewolds x Cornelsje Buning 13-12-1796 
Hindrik Hindriks x Fenje Gerrits 11-10-1798 
Jan Krook x Anna C. Smit 3- 5-1799 
Roelf Jans Hovinga x Jaapkijn Hindriks 24- 7-1800 
Bartelt van den Bergh x Margjen Alberts 3-10-1800 
Jan Cremer x Saartje Cannegieter 26- 1-1801 
Abraham Mallart x Alagonda Silvius 8- 5-1801 
Johannes Klee x Elisabeth Schoonman 23- 2-1802 
David Hof x Catharina Unij 1- 4-1802 
Jakle Aijsses Hemminga x Catharina Swarts 
[Volle Gerichts acte d.d. 10-11-1801 (= ws. RA III a)] 

wordt vervolgd 

Afdelings-leden-mutaties 
door J. van Campen 

De afdeling Groningen en Noord-Drenthe telde per 26-2-
1995 420 leden en 35 bijkomende lidmaatschappen. 
In vergelijking met het begin van het 4e kwartaal 1994 stabiliseert het 
ledenaantal zich en is er sprake van enige toename (4) in bijkomende 
lidmaatschappen. 

Overleden 
Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van onze leden: 
100345 Dhr. M.K. de Jong, Berkenlaan 57, 9321 GT Peize. 
110895 Dhr. A. Veenhoff, Bilderdijklaan 8, 9752 EN Haren (GN). 
118508 Dhr. P. Bouwsema, Kerkakkers 4, 9468 HS Annen. 
120819 Dhr. J.D. Zuur, Beverhof 199, 9675 NN Winschoten. 
119429 Dhr. J.F. Luchtmeier, Kochstraat 20, 9728 KE Groningen 

Bedankt als lid 
122286 Dhr. M. Rozenveld, Straat Formosa 13, 9642 AB Veendam. 

Nieuwe leden 
100787 Dhr. drs. P. Rothstegge, Postbus 82, 9670 AB Winschoten. 
123082 Dhr. J. Waterman, Jupiterstraat 6, 9742 EX Groningen. 
123093 Dhr. E. Kuipers, R.v.Rijnstraat 308, 9718 PW Groningen. 
123125 Dhr. T.E. Prummel, Kerkstraat 54-c, 9641 AT Veendam. 
123154 Dhr. E. Apol, Richterenlaan 36, 9351 JT Leek. 
123180 Dhr. L.H. Houtman, Choisyweg 9, 3701 TA Zeist. 
123198 Dhr. ir. H.v.Wijngaarden, Beatrixlaan 40, 9752 LR Haren (GN). 



Wat hebben Jan Splinter en Berend Botje gemeen ? 

Jan Splinter kennen wij door het gezegde: "Zo komt Jan Splinter door de 
winter". Weinigen weten dat deze woorden van Marcel van Dam berusten op 
een oud Nederlands spreekwoord. 
Maar Jan heeft echt bestaan en is voor genealogen die de naam Splinter in hun 
kwartierstaat hebben een interessant figuur. Berend Botje kennen wij van een 
bekend kinderliedje. In werkelijkheid ging hij onder de naam Berend Drent 
door het leven. 

Jan Splinter was in de 16e eeuw rentmeester van enkele zustershuizen in 
Delft en Schiedam. Hij maakte de zusters wijs dat hij in een paar oude koffers 
een grote hoeveelheid geld bewaarde. De zusters, tuk op een komende erfenis, 
verwenden Jan in zijn levensavond tot in de afgrond. Na zijn dood bleken de 
koffers slechts waardeloze papieren te bevatten. Maar zo kwam Jan Splinter 
dus door de winter. 

Berend Botje komt voor in het volgende bekende liedje: 
Berend Botje ging uit varen met zijn scheepje naar Zuidlaren. De weg was 
recht, de weg was krom, nooit kwam Berend Botje weer om. Als u denkt aan 
het gezegde; "botje bij botje leggen" zal het u duidelijk zijn, dat met een botje 
een munt wordt bedoeld. Maar wat had deze Berend uitgevreten, dat hij met 
zijn bijnaam Botje in een liedje is blijven bestaan? Nou, dat zat zo. 
In de vorige eeuw was er in Zuidlaren een man genaamd Berend Drent. Door 
oplichterij wist hij heel wat botjes te verzamelen. Hij kocht een stel wrakke 
schepen en stuurde deze met scheepsvolk de Oostzee op. Als de schepen 
vergingen, en dat gebeurde regelmatig, dan streek hij het verzekeringsgeld op. 
Toen de grond hem te heet onder de voeten werd, is hij met een klein 
kapitaaltje met de noorderzon vertrokken. Waar naar toe? Het antwoord vind 
u in het liedje: "Hij is niet hier, hij is niet daar, hij is naar Amerika." En zo is het 
ook gegaan. 

Wat Jan en Berend gemeen hebben? Alhoewel zij beide oplichters waren, de 
een in het klein, de ander in het groot, hebben zij beide de Nederlandse taal 
verrijkt. 
Bron: ''Taallijn" door Lau Masurel, september 1994 in het personeelsblad van 
de Sociale Verzekeringsbank. 
Overgenomen uit "Koggenland" nr. 4 uit 1994. 

Een onecht kind 

1672 den 12 meij gedoopt Grietje onechte dochter van godlose overleden 
Engelbert Jans en die vuyle hoere Bauwe Edses echtbrekers. 
(Bron doopboek Meeden, dopen onechte kinderen). 



Tip. 

Hebt u zich ook wel eens afgevraagd of u als amateur genealoog wel in staat 
zou zijn de door u verzamelde gegevens te verwerken tot een familieboek of 
andere publikatie? 
Heeft men u ook al gewaarschuwd voor de "deskundige" kritiek op uw werk? 
Wellicht helpt de volgende tip u over de drempel. 
Mary Cay Ash is een zeer geslaagde directeur-eigenaar van een keten van 
cosmeticabedrijven in Amerika. Zij heeft geen High-School gevolgd, laat staan 
een cursus management. Op de vraag hoe zij desondanks aan het hoofd kon 
staan van een zo omvangrijke organisatie antwoorde zij: 
Een hommel kan eigenlijk niet vliegen; zijn lijf is te zwaar voor zijn vleugeltjes. 
Maar dat weet hij niet. En hij vliegt uitstekend. 
(Bron: Afdelingsblad NGV-afd. Amersfoort en omstreken, maart 1993). 

Vragen en antwoorden 
door M.J. Llzerman 

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in 
de provincie Groningen en voor algemene vragen van genealogische aard. 
Voor deze rubriek gelden enkele "spelregels": 
• formuleer uw vraag zo bondig mogelijk; 
• Per inzender wordt in deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer behandeld. Indien u meer 

dan drie vragen instuurt dan worden deze 'uitgesmeerd' over meerdere afleveringen. 
• Als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de 

vragensteller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze manier kunnen ook 
andere lezers profiteren van de antwoorden. 

• Wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstverwerkingsprogramma heeft 
opgesteld, kunt u de redacteur van deze rubriek een hoop tikwerk besparen door uw 
vraag/antwoordop een diskette of floppy op te sturen. Teksten graag in WP5.x of ASCII en 
een uitdraai of print bijvoegen. U krijgt uw diskette/floppy z.s.m. terug. 

• De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen in te korten of te herformuleren. 
• Het is niet de bedoeling dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de 

lezers komen. 
U kunt uw vragen en antwoorden, rechtstreeks richten tot de redacteur van de vragenrubriek: 
M.J. IJzerman, Sietse Veldstraweg 27, 9833 TA Den Ham(Gn), fax 05903-1359. Graag altijd 
voldoende porto voor antwoord bijvoegen. 

Antwoorden. 

Toonder 
Op de kwartierstaat Toonder (HDP 1994/3, blz. 62) is een aanwlling 
binnengekomen op kwartier nr. 11. Wegens de omvang niet geplaatst, doch 
op verzoek verkrijgbaar bij de redacteur van deze rubriek. 

Vraag 1994/10 Broeils 
Gezinsstaat Lammert Broeils: (copie van origineel verkrijgbaar bij de 



redacteur). 
M.J. Wieringa, Uithuizermeeden. 

Lammert Broeils, landb. geb. Warffum, 19-10-1686, ged. aldaar 31-10-1686, 
z.v. Edze Broeils, landb. en Epke Lammers. Hij was getr. 1. met Aafke 
Dreeuws; 2. Usquert, 14-6-1744 Grietje Jacobs. Kind uit het eerste huw.: 1. 
Epke Lammerts, geb. Usquert, ged. ald. 15-03-1716. Zij was getr. met Berend 
Bruils. Kinderen uit het 2e huwelijk: ll. Sibrich (Sijpke) Lammerts, geb. 
Usquert, ± 14-6-1744, ged. 09-10-1744 (ged. op vrijdag, zijnde 
proefpredikatie, na voorgaande opschorting van wegen te vroege beslapinge) 
begr. Uithuizermeeden 23-03-1804. Zij tr. Oosternieland, 20-11-1774 Hindrik 
Klaassens, geb. Leermens, ged. ald. 6-12-1750, begr. Uithuizermeeden 12-06-
1802, z.v. Claas Hinderks, soldaat en Jantjen Claassens; 111. Aake Lammerts, 
geb. Usquert, ged. ald. 06-03-1746; IV. Lammegijn Lammerts, geb. Usquert, 
ged. ald. 27-10-1748; V. Edze Lammerts, geb. Warffum, ged. ald. 04-04-1751, 
overl. ald. 16-05-1807. Hij is getr. te Warffum, 31-03-1782 Anje Eissens, geb. 
Warffum, ged. ald. 19-08-1753, d.v. Eisse Derks en Bouwke Drewes; Vl. 
Jacob Lammerts, geb. Warffum, ged. ald. 02-2-1755. 

Vraag 1994/20 Hardholt 
G. Staal-Hebels, Groningen. 

Antje Olcherts (i.p.v. Olebeits) overl. Appelscha, 19-04-1837, dus niet in 1857, 
wed. Harmen Johannes Hartholt. Volgens overl. acte is zij geb. te Zuidwolde 
op 03-10-1757, doch niet gevonden; ouders onbekend. Miscchien toch een 
aanknopingspunt met Olchert Garbrands en Metje Jacobs ? Ze hadden nl. 4 
kinderen met de namen Olchert en Metje. 

Vragen. 

Vraag 1995/8 Voogdij 
Wat gebeurde er in het midden van de 19e eeuw met kinderen die vroeg wees 
werden. Waren daar regelingen voor ? 
(Wil de vragensteller/ster contact opnemen met de redacteur van deze ? Deze 
is de naam en het adres van de vragensteller/ster kwijt. 

Vraag 1995/9 Scheltens-Doedens 
Gevr. trouwdatum Reinder Scheltens en Doeghjen Doedens. Ondertr. 
Groningen 14-02-1733. 

Vraag 1995/10 Wirdema 
A. Oudman, Stiens. 

Gevr. voorouders en event. nakomelingen van Jacob Pieters, getr. Wirdum 
21-04-1765. 
Vraag 1995/11 Bos/Persman 
A. Oudman, Stiens. 

Gevr. voorouders en event. nakomelingen van Albert Berents, tr. Zuidbroek 



4-11-1711 Elske Derks. Zijn nakomelingen noemen zich Bos en Persman. 
Vraag 1995/12 Jans-Roelfs 
A. Oudman, Stiens. 

Lammert Jans tr. ca. 1750 met Breske of Brefke Roelfs. Te Winschoten. 

Vraag 1995/13 Tiggelaar 
J. I. Tichelaar, Assen. 

Mijn Nederlandse stamvader is Jan Aijkes Tiggelaar, geb. 12-3-1748 op het 
'Tichelwerk te Weener. Rond 1765/1769 kwam hij van Weener naar Midwolda 
(Old), en heeft de naam Tiggelaar aangenomen. Van zijn familie in Weener 
heb ik niet meer dan onderstaande gegevens kunnen vinden: 
Wiert Hindriks, tr met Taalke Hindriks. (Taalke is overl.19-7-1742 te Weener). 
Kinderen: Taalke Wierts, ged. 9/1/1707; Jan Wierts, ged. 21-10-1708; Ben 
Wierts, ged. 15-2-1711; Aijko Wierts, ged. 23-4-1713 en Tonnis Wierts, ged. 
13-3-1716. Kleinkinderen: Claas Jans, ged. 17-6-1742; Taalke Benes, ged. 25-
4-1737; Janna Benes, ged. 10-5-1739; Moertje Benes, geb. 12-4-1742; Teelke 
Aijkes, geb. 21-1-1738; Taalke Aijkes, geb. 26-6-1740, overl.28-4-1746; Wiert 
Aijkes, geb. 20-5-1743. 
Alles vond plaats te Weener (Oost-Friesland). 
Vraag: Is er iemand die met zijn stamboom bij één van bovenstaande 
personen is uitgekomen ? Graag hoor ik dat van u. 

Vraag 1995/14 Bulthuis 
Th. Bulthuls, Groningen. 

Zijn er ook NGV-leden in het noorden van het land rechtstreeks of zijdelings 
bezig met Bulthuis-genealogieën? Zelf ben ik bezig met een genealogie 
Bulthuis, met als stamvader Jacob Garbrants, geb. Obergum ca. 1760, 
erfgezeten landbouwer te Stitswerd en getr. met ldetjen Lubberts. 

Vraag 1995/15 Groenema 
W. Molema, Santpoort-N. 

Jan Jans Groenema van Groningen, geb. 1760, overl. 16-2-1847 te 
Slochteren, z.v. Jan en Harmanna, landbouwer aldaar, tr. Slochteren 20-4-
1788 Tjake Hindriks Stel, ged. Kolham 3-2-1765, overl. Slochteren 7-4-1820, 
d.v. Hindrik Jans Stel en Frouwke Jans. 
Gevraagd geb.(datum en plaats? red.) en ouders van Jan Jans Groenema. 
Vraag 1995/16 Aries 
W. Molema, Santpoort-N. 

Klaas Geerts Balsters, geb. Borgercomp., ged. Veendam 13-7-1755, z.v. 
Geert Balsters en Aaltje Klaassen, tr. Windeweer 14-12-1783 Roelfjen Aries. 
Gevraagd: geb.(plaats en -datum ? red.) en ouders van Roelfje Aries. 

Vraag 1995/17 Vink 
D.J. van Leen, Purmerend. 

Bertus Vink, geb. Zuidlaren 2-7-1871 was geh. met Everdina Niehoff, geb. 
Noordwijk 8-9-1871. Rond de eeuwwisseling woonde dit echtpaar te 



Amsterdam. 
Gevraagd: Voorgeslacht Bertus Vink of lezers die zich ook met de naam Vink 
bezig houden. 

Vraag 1995/18 Bockes 
A. Koolstra-Bokklnga, Wijnjewoude. 

Hendrijck Bockes, geb.± 1685, tr. 1. Pyttie Clasen, tr. 2. (Hallum 18-11-1747) 
Sijke Dirks. Hij huurt de boerderij Scheltemastate (bij Blija) van Coenders uit 
Groningen. 
Gevraagd: Voorouders van Hendrijck Bockes (in Friesland niet aangetroffen). 

Vraag 1995/19 Beekman 
M.J. IJzarman, Dan Ham(Gn). 

Berend Hendrik Beekman, wever, getr. met Anna Antoons Jonker, begr. 
Winschoten, 3 oktober 1806. Nageslacht o.a. te Winsum (tot 1930). 
Gevraagd: Plaats/datum geboorte en voorgeslacht Berend Hendrik Beekman. 
Bestaat er verwantschap met een familie Beekman te Zwolle in de 18e eeuw? 

Vraag 1995/20 Huisinga 
R.J. van Wijk, Haran(Gn). 

N.a.v. kwartierstaat Nienhuis in HuppelDePup 1994-2, kw. 51: 
Meenje Willem Jans Huisinga tr. Groningen 10-08-1775 Jan Doornbos van 
Leeuwarden. Meenje is een dr. van Willem Jans Huisinga (1754 toegel. tot 
koopmansgilde Gron.). Hij tr. mogelijk (otr. v. Eppenhuizen) Appingedam okt. 
17 45 Hindrikje Roekes van Sappemeer. Zusters van Willem Jans Huisinga zijn 
Rigt, Aafke, Jantjen Jans en Renske Jan Huisinga. 
Vraag: Bestaat er verband met de kwartieren 102/103 van de kwartierstaat 
Nienhuis (HOP 1994-2)? 

Vraag 1995/21 Eedes-Takens 
G. Staal-Habal, Groningen. 

Tussen 1743 en 1760 laten Luitje Eedes en Grietje Taeckes/Takens in 
Schildwolde 11 kinderen dopen, maar hun huwelijk daar niet gevonden. Luitje 
Edes ged. 14-11-1717 te Schildwolde als zn. v. Ede Luitjens en Anje Simons. 
Vraag: huwelijksdatum en -plaats van Luitje Eedes en Grietje Taeckes/Takens. 
In Schildwolde niet gevonden. 

Vraag 1995/22 van Stedum 
G. Staal-Hebal, Groningen. 

In de familie ging het gerucht dat er een foto bestond van Bouwtje van 
Stedum, d.v. Derk Jacobs Tempel van Stedum en Willemina van Zanten, geb. 
Ten Boer 25-09-1859, overl. aldaar 06-04-1899. Zij was getr. 1. Ten Boer 12-
01-1882 Jan Dijkema, overl. Ten Boer 17-12-1889; 2. Ten Boer 19-02-1891 
Hendrik Staal. Volgens een oom had Bouwtje als bijnaam "Zwarte Bouwke". 
Gevraagd: foto van Bouwtje van Stedum. 
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